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PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT MENGAMANKAN 24 ASET MILIK 
DAERAH DENGAN SERTIFIKASI TANAH 
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Isi berita: 

Pemkab Lahat dipertengahan tahun ini kembali mengamankan aset milik daerah. 

Setidaknya 24 aset lahan, kini berhasil disertifikatkan. Aset tersebut diantaranya 

Sekolah Dasar, Puskesmas dan rumah dinas. 

Bupati Lahat, Cik Ujang SH mengatakan, kepemilikan aset ini terus dikejar 

Pemkab Lahat, karena masih banyak aset yang belum disertifikatkan dari era 

sebelumnya. Terkait aset ini memang harus diselesaikan, agar kepemilikannya tidak 

hilang, tidak oleh yang tidak berhak,” kata Bupati Lahat, 

Bupati Lahat mengucapkan terima kasih kepada Badan Pertanahan Negara (BPN) 

Lahat, telah bersinergi dalam pengamanan aset ini. Bupati Lahat berharap, seluruh aset 

yang terdata belum memiliki sertifikat nantinya sudah tersertifikatkan semua. “Jika ada 

sertifikat kita ada pegangan dan kepastian atas kepemilikan. Kita tidak ingin ada negara 

dalam negara, dan terjadi kisruh akibat perebutan aset,” disampaikan Bupati Lahat. 

Sementara, Kepala BPN Lahat, Joni Efendi menuturkan, total aset yang 

sebelumnya diusulkan Pemkab Lahat ada 24 persil. Diantaranya lahan Sekolah Dasar, 

Puskesmas dan Rumdis. Ada beberapa yang belum selesai, dalam waktu dekat 

sertifikatnya akan menyusul diserahkan. Ada 18 persil lagi yang sedang proses. Karena 

ini program pemerintah, kita akan terus mendukung. Aset sebaiknya memang harus 

disertifikatkan, agar punya kekuatan,” tuturnya. 

Disisi lain, Plt Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Raswan Ansori 

didampingi Kabid Aset, Sahrin menjelaskan, seluruh aset yang sudah disertifikatkan 

saat ini ada 360 aset. Tahun ini berhasil mensertifikatkan sebanyak 42 persil. “Yang 

belum ini kendalanya kelengkapan data, kalau datanya lengkap kita usulkan ke BPN 

untuk ditindak lanjuti. Bagi yang belum punya sertifikat segera melapor, dengan 

membawa alas hak,” jelasnya. 
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Catatan: 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 

Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, antara lain 

mengatur: 

1. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang 

sah. 

2. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, 

pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, 

penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. 

3. Dokumen kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan 

atas barang milik daerah. 

4. Prinsip umum pengamanan barang milik daerah, antara lain: 

a. Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib 

melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam 

penguasaannya. 

b. Pengamanan barang milik daerah meliputi pengamanan administrasi, 

pengamanan fisik, dan pengamanan hukum. 

c. Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama pemerintah 

daerah yang bersangkutan 
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d. Barang milik daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti 

kepemilikan atas nama pemerintah daerah yang bersangkutan. 

e. Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan 

bukti kepemilikan atas nama pemerintah daerah yang bersangkutan. 

f. Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman. 

g. Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah dilakukan oleh Pengelola 

Barang. 

5. Tata cara pengamanan tanah: 

a. Pengamanan fisik tanah dilakukan dengan antara lain: 

1) memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas;  

Apabila pembangunan pagar batas belum dapat dilakukan dikarenakan 

keterbatasan anggaran, maka pemasangan tanda letak tanah dilakukan 

melalui pembangunan patok penanda batas tanah. 

2) memasang tanda kepemilikan tanah; dan 

Tanda kepemilikan tanah dibuat dengan ketentuan antara lain: 

a) berbahan material yang tidak mudah rusak; 

b) diberi tulisan tanda kepemilikan; 

c) gambar lambang pemerintah daerah; dan 

d) informasi lain yang dianggap perlu. 

3) melakukan penjagaan. 

Pengamanan fisik dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan 

keuangan pemerintah daerah dan kondisi/letak tanah yang bersangkutan 

b. Pengamanan administrasi tanah dilakukan dengan: 

1) menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen bukti 

kepemilikan tanah secara tertib dan aman. 

2) melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

a) melengkapi bukti kepemilikan dan/atau menyimpan sertifikat tanah; 

b) membuat kartu identitas barang; 

c) melaksanakan inventarisasi/sensus barang milik daerah sekali dalam 5 

(lima) tahun serta melaporkan hasilnya; dan 

d) mencatat dalam Daftar Barang Pengelola/ Pengguna Barang/Kuasa 

Pengguna. 

c. Pengamanan hukum dilakukan terhadap: 

1) tanah yang belum memiliki sertifikat; dan 

Pengamanan hukum terhadap tanah yang belum memiliki sertifikat 

dilakukan dengan cara: 
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a) apabila barang milik daerah telah didukung oleh dokumen awal 

kepemilikan, antara lain berupa Letter C, akta jual beli, akte hibah, atau 

dokumen setara lainnya, maka Pengelola Barang/Pengguna Barang 

dan/atau Kuasa Pengguna Barang segera mengajukan permohonan 

penerbitan sertifikat atas nama pemerintah daerah kepada Badan 

Pertanahan Nasional/Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional 

setempat/Kantor Pertanahan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan 

b) apabila barang milik daerah tidak didukung dengan dokumen 

kepemilikan, Pengelola Barang/Pengguna Barang dan/atau Kuasa 

Pengguna Barang mengupayakan untuk memperoleh dokumen awal 

kepemilikan seperti riwayat tanah. 

2) tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama pemerintah 

daerah. 

Pengamanan hukum terhadap tanah yang sudah bersertifikat namun belum 

atas nama pemerintah daerah dilakukan dengan cara Pengelola Barang/ 

Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang segera mengajukan 

permohonan perubahan nama sertifikat hak atas tanah kepada kantor 

pertanahan setempat menjadi atas nama pemerintah daerah. 

 


